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Borste virkelige Lands lag 
Vcd UaluflochL 

JcXIIIiIIrch gam- af sich Zeit-kn. 

Zum Tab vxm biscmc Einer Russland tnber Wu, Japan 700 Mand. 

HEXE-L 

Ist-sitz ’.'. Herz, I n. ::·. szap 
rieseknes Im seen Manniger i Sen 

S var sssistiinq TW døoe Jg sag- 
:-.-:-,-. RE: -I-.n!e inbie mere end W- 

itkanlx J.1-.«1ncsernc sog IN hur: in 
Auen-de Mist-»er, J« LFTEJeker szz 
Arme Pensika 

Totio, U. Jst-Ez» 11 -1. ;:-. stin- 
ferne ble« ::):1ns-1ne til at forlatse Un 

Unq i Waar. Te afbrcknzite Bnen Jl 

Winkeln til Fern Huxm Hnena 

Zotic, :. Maj. Jl-: soeinec 

dixxroti anqaaende Zuge-: i Zor. 

t 

trekk Nu Rappeer su Ginenij 
I 
I 

Ring nYeIkscrz 

,.RnL-5erre fis-arise Held-i so Wane 
Jsssrndeni Emrte KIND as Ox. Der-i- 

sngn, to- Rrajmenkcr as U. Division sen 

ziavaleti Veiznwe uknkring fnrretnve 

tmrkigstytende Mann-nex- D-.;1 «- Ma 

Hin-Kanonen VI bar taget 28 hur 
tiafkndenbe Man-sper. mange- Rishee 

ziequ A r!1nunition, over ZU Jfsie - 

xek oq nnnge menige fom Fanaer. I 
.,T-es er mig forth at Major· 

Kasshtalinfti. tredie Lftsibirifte Rissel 
Brigades Korntnanbør, oa Gienenll 
Lojtnant Zasfalitch blev saateoe. « 

Voee Kasualiseter var omtrina Titus 
l 
« 

( 

( 
l 

Mand, Da Ranerne tabte over N« 

Man-v- 

St. Petetgvura, I. Mai. —- Reqe ; 

rinqu hat tilftaaet Russemesz We 

verlag ved Yalufloden. Generalsta- 
ben paastaak itnidlettid, at det vi: 

jtte Russernes Hensigt at torbnde 
Japanesetne at gaa over Flodem 
men tun at fortrckdØge dem saa me 

get socn muligt ; 
General Zasfalitch, sont Inmian 

betet-e de tnssifte Tropper, bar raoiJ 
vmäeret, at paa Grund af Japane-; 
seines frngteliae Artilletiled v.1k 

ban npdt til at- foklade sin ferne 
·Ssilling oa retirere til Potiesstinsti,I 
hvor der nu staat et andet Stag. 

Japaneserne anaiver Wasserm- 

Stytte til 30,00», Nusserne tis 

5,000. Hvem mon nu hat Net? 

London, 2. Maj. —— »Den Stiti 
tienhed, svm hat ruget over Felttmf 
get paa Landet er endelig brudt ded» 
Meldinget, som Inæktet en Epote 1 

Ver-dens- Msilisærhistotie« — er be 

Ord, hvormed »Dann Telegram« be- 

gynder en Aktitel, som den fortfætter 
sauledes: 

»Ruslan«v hat ved Ostens nn« 

Ktigsmagt lidt det stsrste Neberlag, 
sotn nogen Stnbe er tildelt dets Van- 
ben paa asiattst Grund, siden Kos-; 
fallen Yerttnan ais over Utalbjer-J 
gesc. : 

»Im-an er bkuibt igennem den 

manchurisse Granse, bog opkevet 
General Kumatsins Stilltng paa 
Mit-sieben ved fstfte Steg og gre- 
bet et af de strategtsie Nester til 
hele den mtlstcete Situation. Ter- 
etsorses, som detö Modstander holdt 
besat, er tagt aaben for bete ins-tren- 
gende Arme, og i des Sieblth da 80, 
000 af Czaeens Twppee flystee for 
Mtladoens Stytte, vaagnet Ausland 
til Etscndelse af den Kendsserntng, 
at des hat taget liae nieset feil af sine 
Udssgtee paa Landet og paa Sien. 

»Beste et en ttvr Beste-entity men 

maste tun et Peæludtum til en ster- 
re· Ssben dess ftesieTtWaseslas vesd 

pletna bar Ausland tste sendt en 

Wlfe sont den, det hat lebt t 

Glases Walt- os ncweende Tal 
ee saa nieset acwtstseteJ «fom det der 

M toten en Bett-W Etwa-. 
sue-.- ee der Ws dort fea en 

ssl sechs fet, as des mt lau-be be- 

mztle alle die modetne Vaaben tilI 
dels Forfvar.« 

Denne Anfluelfe deles dog ille af 
alle militære Kritillete i London. 
ist andet Morgenblad figen l 

«Dette er naturligvis en briliasktI 
Sei-: for de japanesifte Var-them menl 
paa sammt Tib maa bet ille glan- 
meg, at del oftere hat Vækei sogl, axz 
Russerne aldrig hat haft i Sin J 
ledere et afgørende Slag ved Yam- 
flodcn, men at bestes fornemstr For- 
fvarslinie ligger længere tilbage.« 
Man bebt-ver tun at se paa Kortet 
over Landet og merkte sig de flejiej 
Batlek not-d for Yalufloden for all 
forfma Grunden vertil. ( 

»Viel er fandfynligt, at Russland-IF 
Ztykle paa Nordsiden af Ysaluflodens 
lun havde til Opgave at holde Fjen-. 
Den tilbage laa lcenqe som muligt oq 

faa falde lilboge paa Hovedftvtlen.« 
Nagel lignende siger ,,DailyMail«:i 
«Ruslands Strategi er aabenbartw 

for Tiden at ketitere. Dei synte5, 
som her ilke visl blive gjorl bestemt 
Mvdftand, fsr Japanelerne naat til 
Jernbanen, da Feng ang Cheng 
Stsillingen kan angribes i Flanlen 
fra Taku Shan vg blive end awar- 
ligere siedel, slulde Japaneserne lan- 
de i New Chang.« 

Kultknsteu fes eftek. 

Melleknstadszhandelg Kommission 
dar hnmgjort, at inan den 24. Mikj 
vil fortscrtte llnoerføgelien nieb Heu 
syn til Fragtfatferne on Forljoldene 
i Det hele ved Knlbanekne eller den 

saataldte Finltrust Detfom Beviseri 
ne for Tilstedevirrelfen of en siomlsi 
nation til Hindring for Handelt-n er 

san stært, sum nmn trot, vil Instit-« 
sninifteren paabeqnnde RetSforføl 
nelfe inov denne Iritsk, sont saa lcenqe 
bar trodset bande Statgmyndighe- 
derne on de federale Myndigheder og 
ubonnhjertig bmndfkattet alle Kul- 

fokbkugerr. 
Zorn Zveir paa et SpørgsmaaL 

ter indehcldteg i en af Kongressen i 

forrikie llge vedtaget Befltitning, op- 

lnfte Justitsminifterem at bang Dei 
part-Intent, da Itden store Kulsftnejke 
wagit begnnvte en llndersøgelse for 
at sinbe ud,hvorvibt Haaedkultrafikcn 
bilev dkevet gennem en Trust i Strid 
nied Loben. IInderspgeIsen standsede 
imivlektid paa Grund af, at Departe- 
Inentet itte runde tvinge Banerne til 
at feemlcegge sine Boger og Papirer. 
Mellemstatstomsmissionen hat inno- 
leknd i flere Henseender støtee Magt 
end Justitsdepaetementeh og efter 
Forscqu fea Departementet begynsdte 
Kotnmissionen en almindelig Unber- 
spgelsr. 

Ogsaa denne Undeespgelse nvaatte 

afbtvdes, idei Banemes Ihm-Efeu-v 
tanter nagtede at besvare visse 
Spsrgsmaal og fremletgge Fragtkoku 
traktetne mellem Banetne og Grube- 

ikompagnierne Sagen blev ind- 
»btagt for Dvmstolene, og for et Pae 
FDage siden afsagde dsjesteret en 

jDonL sont paalægger Banetne at be- 

Hvate Spsrggmaalene og fremlcegge 
iDøtumenteene 
« 

Rasse Mellemstats-Mnsissionen 
but Was-i vg AMIMSE sitt 
afbrubte Wurf-MS vil den over- 

sende M Qui-Materin M JU- 
.stitidepartmuntet, Nath- eftee at 
geschwungen-« nikäiklckqse Sag mov 
Kulbanetm 

Den 58. Kotigreø’ Inbede 

Lenz Bei-i lli inner belebe.A 

sig til IT 1,"-74i)29. 

Temolrnierne tritiserer, 
:!iepudlitanerne for- 
innrer JJiJjoritetenis 

Handlingen 

Tet Offentlige Vlrlsejde of den Is- 

Ruiigres’ L. Zesfion fes af folgenssi 
lldiog as Fort-lag on Bessutninnerk 

tiåsennemfnrelien af Reciprositei 
ined Finden diiatificerinzi af Pananth 
trnttaten. 

Foraiiiialming iil Reqering ei 

Pxinninnismal Zonen. 
Trntint med Feina, bvori sitres o: 

to qnbne Hat-me i Tiiianchnriet, ratisi 
set-er 

Trzttai med Kuh-I for at imer 
freih- Plnii Amendementeisjs Besten 
weiser-. 

Besiemmelie om n: befordre si-« 

KoninnmeStolelcerere sen Portu 
kiiico iil de forenede Zinter for It 

deliaae i ZommeriloleEinrqu 
stineiiit lldelnttelieslov lietræfiei 

Foraiiftalining as en Fasllestoin 
mission af de to Hilfe til at unbes- 

føge »Und subsidn« EporkigkmaaleL 
Bevilling af 1,7s-)0,»»0 til Kober 

af Plndxs for ei nnt Vofthiisz i Ren 

Nort. 
Bemnnoiqelie iil at leje ei Post 

bit-J i Nein Wort, der ital nnføreg ved 
New Wort tCenimlLi Endeplmli for 
ilte mere end BRUNO oin Aaret. 

Bevillinq as Plus) om Manneden 
til Pension for fnndanne, soni falls- 
sterndiki bar inlit Eliiiei i Militcer 
cller Eljiarinetjeneite 

Laan iil Louisiana Purchase lib-. 
fiillingistonmanni s4,f)’s)«,000. 

Bevilling til Deltagelse i Port- 
land Oregoncs llditilling. 

Bevillinger tilsnmmen PTRLSHJ 
629. 

Aninl Forflag forelagt Reprwfen 
tanthusei 15,.'398; Senatet i3,645. 

Partist Bedsmmelfe af 
Konqresfens Arbejde. 

Repkæsentant Heinenway, For-— 
mand for Bevillingstomiteem gad en 

Refnme af Arbejdet, fom Republika- 
nerne set det, niedens Reprcsentant 
Levinqsion, et fremragendse demokra- 
tist Medlein af Komiteem fremsi"il- 
lede det detnotratisie Snn Paa dei 
under Titlen »Ei! Kongres, som itie 

hat gjort nndet end at spendete 
Penge«. 

Der blev san gjort en Summen- 
ligning inellem Roofevelts Admini- 
straiion paa den ene Side og Mc 
Kinlens og Clevelands pcm den an- 

den. Regeringens Udgifier i Nonse- 
velts Admsiniftration havde vætet 
82,640,000,000 eller 2«l.1,000,000 
hsjete end i McKinlens Adminisita- 
tion og 8883,000,000 højere end i 
Clevelands Termin. 

Mr. Hementvay viste saa, ai nag- 
tet de stote Bedillinget var vor Re- 
gering den mesi pkonomiste i hele den 
eivilisekede Werden. Og Regeringens 
Jndbomfiet for Fisialaatet 1905 er 

ansiaaei til at ville oveksttige dens 
Udgifter med 86,199274. 

Ja, satt-»von san det se fotsielligt 
;ud efter de Willen man see igens 
nein. Men det er da godt baade at 

zfaa til-reitet noget og at kunne holde 
jBialance i Kassen- 
i 

; Stot Brand i Rhode Island. 
L Providence, R. J» Jste Maj· — 

Ti Brandmænd blev ovekkomne of 
ng vg en fanret ved en Jldebtand 
i Motgeö. Dei varede feig Timek, 
found man sit then siukket kg 
andstaden ansættes til 8600,000. 

Jldelbranden uvbrpd i Melker-Oa- 
gen ask Antheren cke Comllss Mit-U- 
fotrttning. h· ks 

Verdeusndftillingcn i St. Louis 
aabnes. 

LI. Lunis-, Is« April. —llnder dri- 

:E·: ils-r Hinmiel og i Loewærelse if 
in nxnaadelia Mennesteinagse, samlet 
Er-- alle Jordeng immer, aubnech 
.,)zonisiana Pursflnife« Verdensud 

ssiiitnzi i Tag inc- .I.siid«:.1a—:stid. Pra- 
iii Sil. ig. ritt heute-J Der et lille sinkst 

Tit af sit sinstrsiinent i lfleltrisitets 
..,1 Jahritantcrk Bnaiii1m, ca Ist-le 
lldfiillitkaens tanndenmegfiqe Vært 
satte fia i Verschiean 

Tet var Præfident Rochedeli. der i 
ikr jwide Links i Washington i O- 
« ssrværclse as Itabinetztnedlemmer or 

Ti Ilcnmtm ldee trlittct tma en 

singt-, In den elektrisle Gruft vnr 

Tlncr its-« Mit oder den Umhergek- 
..siniferede Traad Da liavde fat Uosi 

stillinakinaslineriet i Ganzt. Dette 
rai- ielve Aabningkattem 

Etkirer af Iliennefler dar iiddlkg 
sum Morgenen sent nd til Udstillini 
WI. Te blinde iamlet sig paa Et. 
Lisniijs 031 Et. Antlionlis »Nimm-IT 
Da derfrn badde de san videre for- 
relt sia nd over Udltillinnskirnndein 
Man anfloa deres Tal til MAX-»O 
Jsorrniddngen ait san nied Musik Ja 
Taler. 

Inn lom Øjeblillet, man Var 

iuendt Wa, Øieblitlet, da Kronen 
stiilde itlsttes tma li Aar-s utrcrtteliae, 
tzitlsnodiae Mesterarbejde nf Haand 
mrtere oa Befalinqsnicend 

llditillinagpræsident Francis ftod 
med blottet Hoved on med Uret i 

Hunne- mellem Ijiiniftrene Toft Ia 
Eiiioodn Hang Tsjne var fceftede pan 
Festliall en frem for band Zaa lyste 
Lan-J lnsiat et Flug beqnndte fan- 
te at bit-ne sig pag denne Byaninq. 
Tufinder af mindre Flaa bævede sia 
paa Flagstange oq paa Hierner as 
de store Palatdfer det hele en Virt- 
ning af Præfidentens Trnk paa den 
rlettkisie Knap i Washington 

Samtidia hortes der en underlig 
surrende Lyd det var Lyden fra 
Hle og Belter oq det hele Massine 
ri, der med eet satte siq i Bevægelfe. 
Pan de storartede lsastader lkunstia 
dannede Bansdfalw brufte Bandet 
frem, vg Jlden flød Flammen Der 
fnaes sont et helt Lnsshan Band-et 
brød frem af Myriader asf Smaacud 
ninaer, on tnsinde Springvand be 

avnldte at lege i Lyset. 
Menneilenmssen stod et Øjeblit 

stille, grebne af Stenens Storbed Oq 

Skøuhed Saa brød Jublen frem 
og sitten Jubel! — den areb den 

hele Mennestemnssr. ,,Louisian.1 
Purchace« lldstilling var en nament- 
ført Virkelighed 

Forud for selve Aabninaen sam- 
ledes lldstillinqens Embedsmænd Ja 
Direktoren Daniebeftyrelsen, Repre- 
sentanter for fremmesde Regerinaer, 
Embedsmæid fra Statek og Territo« 
riet da Reprcesentanter for HEren oa 
Flaaden i deinistrationsbygningen 
csg marcherede derfra til St. Louis 
Pia-im Saa aabnede Rev. Gunlau- 
las fra Chicago Højtideligheden med 

Bim, og dereftet talte Udftillingens 
Prwsident Francis, Mayor Wells og 
Minister Tarfi. den sidsie represen- 
terende Prcesident Roosevelt. 

si- e- si- 

»The Louisiana Putchase Expoli- 
tion« ewer Verdenöudftillingen i St. 
Lkuis er den stsørfte i Verdens Hi- 
storie. Deus Areal er stotte, der er 

bevilget en større Pengesum til den« 
og den hat større Udstillingsplads 
underTag entd alle ttdlsigere Bett-eng- 
udstillinger. Men ikke det alene — 

det, der scerltg udmcerter denne Ub- 
stilling er den-B »procesg rather than 
product«. Denne Udstilling vtl 
fremstille Tilvtrknetngen af baade det 
ene og det andet t Stedet for det til- 
viriede J Stedet for en hel Dei 
thie- Sto i et Udfttlltngiskab vil man 

bei Wede og Masttner lasve disfe 
Sko o.s.v. 

I 

Verdensudstillingen i Aar just-ta- 
ger 1,,24U Acres Land —- Verdens 

Udstillinaen i Chicago 1893, fix-H 
Acres dsen i Paris 19001 :-3::·.; Ackeg —- PansAmerican i Bus- 
falo JIW Acres —- Centennial i Phi- 
labelphia 236 Acres —-- Trans Mis- 

Ifiszsipvi i Omaha 150 Arres. Den i 
Zi. Lonisz er sauledes omirent san 
stor soni rckn i Chicago, den i Phila I 

« 

soelphin, Den i Buffalo Da Den i Otnas i 
i lin Iilsamnien. 

En enkelt Byaning i Zi. LouiiJz 
Udsiillinaen dætker større Areal end. 
der var under Tag i bele Pan Ame-T 
tican Ilostillingen. Den ftørfte Un- 

flillings Palads, der nogen Sincej 
er ewme er Aarrdnrkninasbygningeni 
i Et. Louis uvstilling. Den første" 
Bnguina, der nagen Binde er rejstl 
for lldstilling af »educaiion« er den 
i St. Louis sdet er formodentlig: 
Lassemetodeh der skal fretnstilles).« 
Nu tun noqle enielte Trcek inerie;, 
thi de, der dir vide kigtig Besked,j 
kommer not til at rejse derned. Ub-, 

stillingen er jo for Øjei. 
Ov imod mOByaninger usdaør den- 

bele lldftillina, og femten as disse er; 

Kikmpebvgninger. 
Der er 1200 Mennefker fra Phi- 

lippinerne. De har en fix-regen Af- 
lielina. Alene denne Afdelings For- 
beredelfer kostet mellem 8800,000 oq 
s1,000,000. J det hele vil St.Louis 
Udstillinqen involvere en Udgift af 
omkrinq S50,000,000. Der-til bi-- 
braaer U. S. Regering ialt 86,488,- 
000, de enkelte Stater tilsammen 
I6,754,986. Af fremmede spendeter 
Tyftlansd og Frankrig hver omkring 
Is1,000,000, —- Brazilian 8600,000, 
--4 England, Mexico, Kina og Ja- 
pan shver 500,000. En Mainade an- 

dre Lande bar bidraaet mindteSuni- 
met. Alle Mdtag Vilfanmien bell- 
ber sig til ca. s15,000,000. Saa er 

der 885,000,000 tilbage at dælle ved 

kJndtægtem Hvem kan saa udtegne, 
shvad benne Ildsiilling visl koste, naar 

lldgiften til Reise og Ophold i St. 

zLouis under Besøget medregness 
L l M 

Sorgclig Ulykke i Ontahn. 

anllkoderser fin lilleSøn 
blioe overtørt af Togei. 

Eis-mag Eftermiddag stsod MAX 
Peter Masdison sformodentlig danstj, 
ZU. oq Madifon St» Syd Qtnaha, i 
sin Døk og saa fin 5 Aar gamle 
Son, Glaube, knuses af et syd- 
qaaende Missouri Fc Pacisic Tog. 

Faa Minutter for Ulytten indtraf, 
var den lille Dreng sendt et Ærinoe 
tværs over Sporet. Han var Paa 
Vej hiern, og bang Moder: stod i 
Deren til sit lille Hjem og. holdt 
Sie med den lille Vog. sum trippede 
ack Sted hjemab. Da den lille mer- 

mebe fig Sporet, blev Mrs. Madifon 
lamflusaet af Sttæk ved at se,.at et 

Passagertog hurtigt nærmede scg. 
Dvengen traudte «ind poa Sporet, som 
han horte fin Msoders Sttig, og han 
stod da som festnet til Stedet af 
Fkygt, som Toget nærmede sig og 
ramte hom. 

Staktels lille tastedes en 50 Fod 
bort og tnustes. Jngeniøten stand- 
sede Tsoget nceften øjeblikkelig, men 

Livet svat allerdde udssutt, da sden 

førfte Pers-on naaede Ulykkesstedet. 
Fasderen var ikke himme, og Mo- 

deren faldt fammen af Sorg. Liget 
beistgedes af Undettaker Bretvek. 
Der vil blive hokdt anuest i Lobet 
af en Dag eller to. 

Begrasvelsen vil sinde Sie-d Oas- 
dag Kl. 2 fva den afdødes Hieni. 

Missionsmsde 
afholbeg i Sckoux City, Iowa, fra 
12.—15.Maj,begge Dage theregne 
de. — Flete Priester hat lovet at va- 
re til· Stehe. 

Venncxp ftp Vier og fjctm des-g« oft 
.Damftov, MHM Presi 

Rusland vil moderetc autifemii 
tiske Love. 

Berlin, z!). April. ----- »Tageblatt« 
kunqør i Tag fra paalidelig Kilde, at 
den rugsiske Regering er i Færd med 
at moderere sin ant«isemitiste Lod- 
gim1ing. Jndenrigsminister Von Pie- 
wc udsendte sidfte Efteraat et Cir- 
kulasre til Ijkyndighederne i Provin- 
serne, hvori han begærede Oplysning 
fra dem Situationen og Grunden til 
den jødiske Befolknings Nød og Utic- 
fredgbed 

Te Provincielle Myndigheder gi- 
ve1«, Ined overrasiende Enstetninigkxd, 
de forældede Love Sknlden for de so- 
ciale Da økonomiste Forstyrrelser, scmä 
Uerfter Land-et over, og der vil sencre 
blive udnasvnt en Kommisson, fom 
Vil form-rede en bedre Lovgivning sag 
færliq prøve pua at forbedre den 

sattiqe jødiste Befolknings Kant. Deit 
siørfie FormIdrinq, siges der, vil bli- 
ve Lindrina i Jndfkrænkningen med 

Hensyn til Residenz Man venter ikke, 
at Revisionen vil faa til Følge, It 

Jøkkrwe bliver liqeftillkde med 

Wasser-ne- 

Cullom forsvarer sit Parti. 

J Senatets Møde for faa Dage 
siden fandt Senator Eullom, Rep. 
fra Jll» sig foranlediget til at inw- 
de gaa forstellsige demokratier An- 
greb paa det republikanske Patti og 
den republitanske Adminiftration, eg 
leverede en klar og fynsdig Fremstil- 
ling of Republikanernes ,,Record«. 
Senatoren omtalte Erhvewelsen af 
Øbefiddelferne, Panamakanaben, Je 

diplomatiske Fothandläwger i For- 
bindelfe med flere af de SpørgsmiacsL 
fom resultetede i den russiste Krig, 
Opnaaelsen af de krigføtende Mag- 
iers Forsikring om at vfille respektere 
Chinas Neutralitet sog Jniegriteh 
Reciprocifetstrsaktaten med Cuba og 
Forbedringen af Konsula«tvæ«fenet. 
Eullom stuttede ssaaledes: 

,,Under republikanske Prcesidenjers 
gavnbringensde Administksation blev 
Univnen siaaet sammen tsil en Na- 
kison, og under den Krise, hornigen- 
nem vort eget Folk og Verdens Foit 
et gaaet, er Lincolns, Gmnt3, 
Blains, McKinleys og Roosevelts 
Parti fremdeles tro mvd fm Pligi 
cg udfolder den Kbogstccb og Stutz- 
mandskunst, fom paakrcvveö til at 
mode enhver Muligshed og paa rette 
Maade afgøte alle Spørgsmsaal, alt 
medZZijet aabent usdelukkende for Fol- 
lets Gavn, Unionens Sbabklitet og 
Menneskekydens Beltfcerd.« 

Et Radinm-Bad. 

J de mineralsteKilder ved Verbesse- 
det Both i det sydveftlige England 
bar man paavist baasde Hekium og 
Radiun1. J de Luftarter, som nd- 
vikles ived den stsore Kotigen-Z Kil- 
de, san-rotes Helium, sog herbe-d led- 
tes man til at undersøae det Bund- 
fald, som i Tibernes Løb havde af- 
sat sig i Bussinerne. En Mmiter 
paiavifte «heri en kendeliig Momgve 
Radium. Badets Beftyrelse mente 

nu, at en »kendelig« Mængsde mont- 
te date saa meget, at det vilde være 

en god Jndtægtssiwe at fremstille 
det nye og meget kostbare Stof; men 

Kemileren maatte deöværte bedrøve 
Bestykelsen med den Oplyöning, cit 
en ,,"tendelig« Mængde blvt vilde siqe 
en let pasaviselig mcengde, saa fou- 
løbig i al Fald miaa Bawsthrelfeir 
nøjes med den Alster-Millele der 
tan Vige i at vide, at Badestedet 
Both er det eneste Badestrb, fom tan 

byde paa en Mineralvcndsttlde der 
inde olspietRudsium. Det siekvne Stuf 
fvil xnaasie tolle en htdttl atmet 

Sttrw qf Karg-stei- ttM dom- 
mende Stils-m « ! «-s««-?I;s,s s«-, h- 


